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#freeSZFE: Association of the Professional Theatres of the Czech Republic shows 
solidarity with the University of Theatre & Film Arts in Budapest 

 
 

 
Brno, 18th of September 2020 

 

The freedom of art, like the freedom of teaching and freedom of expression, is indispensable 

for a free, democratic society.  

 

Association of the Professional Theatres of the Czech Republic stands in solidarity 

with the students, teachers and staff of the Budapest University of Theater and Film Arts (SZFE) 

who have been disempowered as they defend the freedom of culture in Budapest by opposing 

the interference of the Hungarian government in the institutions’ legal right to autonomy.  

 

The SZFE is a renown 155-year-old higher arts education institution. Free development 

of education in the arts, together with freedom of artistic expression and freedom of research, 

are cornerstone values of our European societies and cannot be negotiated. 

 

We therefore fully support the call made by the students on September 1st, to restore 

and guarantee full autonomy of the University of Theatre and Film Arts in Budapest (SZFE) 

and abolish the newly created foundation. 

 

 
 

MgA. Stanislav Moša 
President of the Association of the Professional 
Theatres of the Czech Republic  
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#freeSZFE: Asociace profesionálních divadel České republiky projevuje solidaritu 
s Univerzitou divadelního a filmového umění v Budapešti 
 
 

 
Brno, 18. září 2020 

 
Svoboda umění, stejně jako svoboda učení a svoboda projevu, je pro svobodnou 
a demokratickou společnost nepostradatelná. 
 
Asociace profesionálních divadel České republiky je solidární se studenty, pedagogy 
a pracovníky Budapešťské univerzity divadelních a filmových umění (SZFE), kteří byli zbaveni 
pravomocí, když se snažili bránit svobodu kultury v Budapešti proti zasahování maďarské vlády 
do zákonného práva institucí na autonomii. 
 
SZFE je renomovaná 155letá instituce vysokoškolského vzdělávání. Svobodný rozvoj 
vzdělávání v umění spolu se svobodou uměleckého projevu a svobodou výzkumu jsou 
základními hodnotami našich evropských společností a nelze o nich vyjednávat. 
 
Plně proto podporujeme výzvu studentů z 1. září obnovit a zaručit úplnou autonomii Univerzity 
divadelního a filmového umění v Budapešti (SZFE) a zrušit nově vytvořenou nadaci. 
 
 
 

MgA. Stanislav Moša 
Předseda Asociace profesionálních divadel 
České republiky 
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